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Moeder werd geboren aan de Nieuwedijk in Lonneker, 
het dorp waar ze haar hele leven heeft doorgebracht. Ze 
groeide op in het gezin Vorgers en na haar schooltijd 
kwam ze te werken in de confectie. Dat haar moeder al op 
jonge leeftijd overleed bepaalde haar verdere leven, 
hierover heeft ze vaak verteld. Op 19 augustus 1948 
trouwde ze met Johan Bos en samen kregen ze 3 kinderen. 
Haar leven bestond uit zorgen voor haar gezin, dat was 
voor haar belangrijk. Na het overlijden van vader op 1 O 
februari 1976 was ze dankbaar voor alles wat het leven 
haar nog te bieden had; fietsen, sokken breien voor 
iedereen, en vooral sociale contacten onderhouden; ze 
was belangstellend naar iedereen en had zorg voor de 
mensen in haar omgeving. Erg blij was ze dat Johnny en 
Maria naast haar woonden, ze was dankbaar voor die 25 
jaren, zoals ze op haar sterfbed nog heeft gezegd. Veel 
verdriet was er toen Joke op 44 jarige leeftijd overleed, 
maar ze probeerde haar leven weer op te pakken, hoe 
moeilijk dit ook was. 

Ze was een eenvoudige vrouw, met een geheel eigen 
mening die trots was op haar kinderen en kleinkinderen 
en van hun bezoek kon genieten. Zoals in menig 
mensenleven was er ook ziekte in haar leven, hier wist ze 
goed mee om te gaan, mede door haar geloof. Doordat 
haar gezichtsvermogen haar in de steek liet werd ze in 
veel dingen beperkt, maar desondanks kon ze genieten 
van de vogels buiten in de tuin, maar ook van een 
voetbalwedstrijd, en Radio Oost volgde ze op de voet, zo 
bleef ze op de hoogte van het nieuws. De laatste tijd werd 
haar gezondheid minder en toen de dokter haar vorige 
week maandag vertelde dat ze in haar laatste levensfase 
was en men niets meer voor haar kon doen, kwam er een 
soort van berusting en wist ze dat ze afscheid moest nemen 
van het leven. Nog diezelfde avond is ze bediend door 
Pastoor Pas. Afgelopen week had ze voor ieder van ons 
nog een afscheidswoord of groet, ze was tot het laatst toe 
heel helder, het waren bijzondere dagen. Op 12 juni is ze 
rustig ingeslapen op de leeftijd van 88 jaar. Wij zullen 
haar heel erg missen. maar zijn dankbaar voor haar rijke 
leven en dat ze zo lang in ons midden mocht zijn. 

Na de gezongen uitvaartviering op 15 juni 2007 in de 
SI Jacobuskerk te Lonneker hebben we haar begeleid 
naar haar laatste rustplaats op het kerkhof te Lonneker. 

Voor uw medeleven na het overlijden van onze moeder, 
schoonmoeder en oma willen wij u hartelijk danken. 

Joke t , Bert en Jannie 
Johnny en Maria 
Thea en Jan 
Tom 
Joris 




